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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1514/2012 от Хосе Феликс дел Рио Росенди (с испанско 
гражданство), подкрепена с 2 подписа, относно правото на децата с 
увреждания да получават подходящо лечение

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията осъждат факта, че Андалуското регионално правителство 
посредством няколко от своите обществени центрове, които провеждат лечение на деца 
с увреждания, не са възстановили разходите за лечение за повече от една година. 
Вносителите на петицията отбелязват, че този факт обрича деца им, страдащи от 
дисфункционални увреждания, да преустановят своето лечение и следователно ги 
изолира от обществото. Вносителите на петицията смятат, че това представлява 
дискриминация спрямо децата с увреждания и нарушава техните права. Вносителите на 
петицията са уведомили за своя случай парламента на Андалусия, омбудсмана на 
Андалусия, специализираната постоянна служба към Националния съвет на Испания за 
хора с увреждания, както и омбудсмана на Испания, без да получат какъвто и да било 
отговор. Вносителите на петицията прилагат документация, доказваща техните усилия 
да получат възстановяване на платените разходи, а също така и копие от Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 28.08.13

Европейската комисия е изцяло ангажирана със защитата и насърчаването на основните 
права и с подобряването на положението на хората с увреждания в Европа.
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Член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз гласи, че "Децата имат 
право на закрила и грижи, които са необходими за тяхното благосъстояние. [...] При 
всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции 
по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно 
значение.“ По-конкретно, член 26 от Хартата предвижда, че съюзът признава и зачита 
правото на хората с увреждания да се „ползват от мерки, които осигуряват тяхната 
автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на 
общността".

Независимо от това, член 51 от Хартата уточнява в своя параграф 1, че Хартата се 
адресира до институциите на ЕС и до държавите членки, само когато те прилагат 
правото на Съюза. Нейният параграф 2 предвижда, че "Хартата не разширява
приложното поле на правото на Съюза извън областите на компетентност на Съюза, не 
създава никакви нови области на компетентност или задачи за Съюза (…)”.

Конвенцията на ООН за правата на детето е ратифицирана от всички държави-членки 
на ЕС и е обвързваща за тях. Съгласно член 23 относно правата на децата с увреждания 
държавите, които са страни по Конвенцията "признават правото на детето с умствени 
или физически недостатъци на специални грижи и насърчават и осигуряват според 
наличните ресурси оказването на такова дете и на поелите грижата за него на помощ, за 
която са направени постъпки и която отговаря на състоянието на детето и на 
положението на родителите или другите лица, грижещи се за детето." Съгласно член 
23, параграф 3, подобна помощ "се предоставя безплатно, когато това е възможно, като 
се вземат предвид финансовите възможности на родителите на детето или другите 
лица, грижещи се за него[…]." 

ЕС на е страна по Конвенцията на ООН за правата на детето и няма компетентност да 
наблюдава прилагането на Конвенцията от държавите членки.  Прилагането на 
Конвенцията на ООН за правата на детето от държавите, които са страни по нея, се 
наблюдава от Комитета по правата на детето. На всеки пет години държавите, които са 
страни по нея, са длъжни да представят редовни доклади пред комитета във връзка с 
това как са прилагани правата на детето, в това число раздел относно децата с 
увреждания. Комитетът разглежда всеки доклад и изразява своите безпокойства и 
отправя препоръки към държавата, която е страна по Конвенцията, под формата на 
заключителни забележки. Последните заключителни забележки относно Испания бяха 
приети през 2010 г.1 . Комитетът препоръча на Испания да вземе предвид Общ 
коментар № 9(2006) на Комитета относно децата с увреждания 2.

Докато държавите членки отговарят основно за своята национална закрила и система на 
здравеопазване в съответствие с „Европейска стратегия за хората с увреждания за 
периода 2010—2020 г.“3, приета от Комисията през 2010 г., ЕС подпомага държавите 
членки в насърчаването на социалното приобщаване на всички лица с увреждания, 

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement
3 COM(2010) 636 окончателен и придружаващия го списък с дейности за периода 2010-2015 г., 
SEC(2010)1324.
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съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания1, по която ЕС стана 
страна през януари 2011 г. 

ЕС е обвързан от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в рамките на 
неговите правомощия. Само когато държавите членки прилагат правото на Съюза 
Комисията може да оценява дали националното право или закони са в съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и с правата, залегнали в 
Хартата за основните права на ЕС.

Европейският съюз прие Директива 200/78/ЕО от 27 ноември 2000 г., с която се 
установява обща рамка за борба с дискриминацията, наред с другото, на основание 
увреждане, по отношение на заетостта и на професионален признак.2 Независимо от 
това, съгласно нейния член 3, параграф 3 директивата "не се прилага към каквито и да 
било видове плащания, правени по държавни схеми и други подобни, включително 
държавно социално осигуряване и социална закрила". 

През 2008 г. Комисията представи предложение 3 закрилата от дискриминация да бъде 
разширена отвъд заетостта, както е предвидено от Директива 200/78. Новата директива 
ще превърне принципа в еднакво приложим за образованието, достъпа до стоки и 
услуги и до социална закрила, в това число социалната сигурност и здравеопазването. 
Това предложение обаче все още не е прието. То е все още в процес на договаряне в 
рамките на Съвета. Във всеки случай следва да се отбележи, че ако бъде приета 
подобна директива по всяка вероятност не би обхванала условията за допустимост за 
ползване на социална закрила. 

Комисията насърчава сътрудничеството и обмена на добри практики между държавите 
от ЕС, с цел подобряване на качеството на социалните услуги, и осигурява финансова 
подкрепа за тяхното развитие и модернизация (напр. от Европейския социален фонд). 
Тя също така подпомага разработването на политики за насърчаване на равноправен 
достъп до здравеопазване, включително качествени здравни и рехабилитационни 
услуги за хората с увреждания. 

Важно е да се отбележи, че Испания е ратифицирала както Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, така и Факултативния протокол към нея на 3 декември 
2007 г. Като държава, която е страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания, Испания е задължена да защитава и опазва правата на човека и основните 
свободи на лицата с увреждания, в това число правото на равен достъп до здравни 
услуги, правото на адекватен жизнен стандарт и на независим живот, както и на 
приобщаване към общността.

Изпълнението на тези задължения подлежи на преглед от страна на Комитета на ООН 
за правата на хората с увреждания въз основа на периодичните доклади, представени от 
всяка държава, която е страна, относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата 

                                               
1 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
2 ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
3 COM(2008) 426 окончателен от 2.7.2008 г.
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на хората с увреждания, както е предвидено в чл. 35 от нея. Испания е внесла 
първоначалния си доклад през май 2010 г. 1. 

Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания го разгледа по време на 56-то и 
57-то си заседание на 20 септември 2011 г. и прие заключителните забележки по време 
на 62-то си заседание, проведено на 23 септември 2011 г .  Сред заключителните 
забележки Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания препоръча на Испания 
"да разработи координирани обществени политики с достатъчно средства, за да се 
гарантира приобщаващ достъп до услуги за подпомагане, които да включват  
информирани терапевтични, рехабилитационни услуги и услуги за абилитация, както и 
грижи, които да обхващат здравните, психологичните и образователните нужди на 
децата с увреждания, по-специално в ранно детство"2. 

Съгласно Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания 3 Комитетът по правата на хората с увреждания може да получава и 
разглежда съобщения от и от името на физически лица или групи от физически лица, 
попадащи под юрисдикцията на държава, която е страна по Протокола, които твърдят, 
че са жертва на нарушаване от страна на тази държава на разпоредбите на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания. Условие за допустимост на съобщенията е 
да са били изчерпани всички налични национални средства за защита. 

Заключение
Ситуацията, за която вносителите на петицията повдигат въпрос, не попада в обхвата 
на съществуващото законодателство на ЕС. 

                                               
1 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc
2 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
3 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc


